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V	 tomto	 čase	adventnom	vám	prinášame	posledné	 tohtoročné,	decembrové	
čıślo	nášho	mesačnıḱa.	Vo	vianočnom	očakávanı	́si	nájdite	čas	aj	pre	seba,	aby	
ste	sa	aj	 tak	vnútorne	nastavili	na	najkrajšie	sviatky.	 Ja	a	celá	 redakcia	vám	
prajeme	 požehnané	 a	 pokojné	 vianočné	 sviatky	 s	 myšlienkou	 nasledujúcej	
básne	Márie	Podolákovej.

V	hluku	veľkomesta	stovky	prázdnych	slov.

Zabudnutá	CESTA	a	tisíce	pošliapaných	snov.

Keď	život	bez	lásky	bludiskom	uteká,	

márne	sú	otázky	bez	viery	človeka.

Len	jediné	slovo	bolo	na	počiatku.	

Dnes	telom	sa	stáva,	skúsme	začať	od	začiatku.

Do	jasieľ	vkladať	krehké	plány,	s	pokorou	hľadieť	do	neba.	

Nádej	sťa	sviecu	chrániť	v	dlani,	zabudnúť	celkom	na	seba.

Namiesto	darov	darom	sa	stávať,

kráľovi	kráľov	život	odovzdávať.	

Dieťatko	uzdraví	bolesť	i	samotu.	

Nádejou	zaplaví	každučkú	prázdnotu.	

Na	nebi	plnom	hviezd	najkrajšia	dnes	žiari,	

jediná	pravá	z	ciest	je	tá	na	oltári.

Šťastné	a	veselé	praje
Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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Ing.	 Ján	 C� abala	 predkladal	
správu	 o	 stave	 nájomného	 v	
bytových	 domoch	 a	 nebyto-
vých	priestoroch.	Nedoplatky	
sú	 vymáhané	 upomienkami,	
pomocou	 splátkových	 kalen-

dárov,	 ale	 aj	 súdnou	 cestou.	 Najviac	
pohľadávok	tvoria	dlhy	nájomnıḱov	v	
bytových	domoch,	blokoch	A,	B,	C,	E,	F,	
C1	a	C2.	Väčšina	 	dlžnıḱov	sa	nachá-
dza	v	hmotnej	núdzi.	Z	dôvodu	vyhlá-
senia	osobného	bankrotu	časť	dlhou	
mesto	 pravdepodobne	musieť	 odpı-́
sať.	 Poslanci	 zobrali	 túto	 správu	 na	
vedomie.

Správa	 hlavného	 kontrolóra	 (pred-
kladal	 ju	Mgr.	 Jozef	Kozák)	sa	týkala		
vybavovania	sťažnostı,́	plnenia	prija-
tých	opatrenı	́z	 finančných	kontrol	a	
plnenia	 prı́jmovej	 časti	 rozpočtu	
(daňové	a	nedaňové	prıj́my	do	30.	9.	
2019).	Správa	poslanci	vzali	na	vedo-
mie.

D� alšıḿ	bodom	programu	bolo	schvá-
lenie	realizácie	projektu	Vybudovanie	
malej	 ľadovej	 plochy	 v	 meste	 Giral-
tovce	 –	 súhlas	 s	 prekrytı́m	 ľadovej	
plochy.	Na	 túto	 ľadovú	 plochu	 sa	 už	
určite	tešia	malı	́aj	veľký	Giraltovča-
nia.	 Poslanci	 schválili	 návrh,	 aby	
mesto 	 G ira l tovce 	 zabezpe č i lo	
finančné	 prostriedky	 a	 následné	
prekrytie	 novovybudovanej	 malej	
ľadovej	plochy	do	dvoch	rokov	od	jej	
inštalácie.

V	 bode	 programu	 Rôzne	 vystúpil	

Mestské	 zastupiteľstvo,	 v	
poradı́	 už	 7.,	 sa	 konalo	 8.	
novembra.	Program	zasadnu-
tia	bol	procedurálne	doplnený	
o	schválenie	vecného	bremena	
v	prospech	mesta	na	parcelách	
E	KN	č.	657/1	a	E	KN	č.	706/1	v	k.	ú.	
Giraltovce	 podľa	 geometrického	
plánu	 č.	 34513369120/2019,	 ktoré	
vyhotovil	Jaroslav	Trudič	–	GEO	T/T,	
Partizánska	 374/45, 	 Bardejov.	
D� alšıḿ	doplnenıḿ	bolo	prerokovanie	
rozhodnutia	 MS� VVaS� 	 o	 vyradenı	́
Základnej	školy,	Budovateľská	164/4	
Giraltovce	a	Gymnázia,	Dukelská	30,	
Giraltovce	 zo	 siete	 škôl	 a	 školských	
zariadenı	́SR	k	31.	decembru	2019	a	
zaradenı́	 Spojenej	 školy,	 Dukelská	
26/30,	Giraltovce		do	siete	škôl	a	škol-
ských	zariadenı	́SR	k	1.	januáru	2020.

Návrh	na	úpravu	rozpočtu	(predkla-
dala	 vedúca	 finančného	 oddelenia	
Ing.	Iveta	Kurčová)	priniesol	navýše-
nie	prıj́mov	 	o	5	712	eur.	Prostriedky	
boli	zıśkané	predajom	budov	bývalej	
knižnice	a	školskej	jedálne	z	vedľajšej	
hospodárskej	 činnosti	 a	 mali	 byť	
použ i t é 	 ako 	 vratka 	 z ábezpek:	
kompostáreň	 –	 nákup	 strojových	
zariadenı́,	 zimná	 údržba,	 aktivačná	
činnosť	 -	 údržba	 verejnej	 zelene,	
údržba	NP,	FS	Topľan,	potraviny	–	S� J,	
ZS� ,	 MS� ,	 Gymnázium	 S� J,	 výstavba	
garáže	MsU� ,	 Slovensko–poľský	 dom,	
chodnı́k	 Bardejovskej	 a	 garáž	 na	
Tehelnej	ulici.	Rozpočtové	opatrenie	
poslanci	schválili.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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V	 týchto	 dňoch	 potrebujeme	 riešiť	
vývoz	 	 TKO	 a	 uloženie	 odpadu	 na	
skládke	od	1.	1.	2020.	Končia	sa	nám	
aktuálne	 platné	 zmluvy.	 Jediná	
ponuka	je	od	spoločnosti	KOSIT,	a.	s.,	
Košice,	 ktorá	 nám	 už	 prezentovala	
svoju	 cenovú	 ponuku.	 Preto	 bude	
potrebné	 upraviť	 výšku	 poplatkov,	
keďže	 mesto	 podľa	 zákona	 nemôže	
doplácať	na	vývoz	a	spracovanie	TKO.	

Ing.	Pavol	Tchurıḱ	navrhol,	aby	sme	si	
dohodli	pracovné	stretnutia,	poslanci		
a	komisie	a	vytvorili	čo	najvýhodnej-
šie	podmienky	pre	vytvorenie	návrhu	
VZN.

Svoju	neúčasť	na	rokovanı	́MsZ	ospra-
vedlnili	dvaja	poslanci.

D� alšie	 informácie	 z	 rokovania	mest-
ského	 zastupiteľstva	 nájdete	 na	
stránke	mesta.

Text:	Alena	Kmecová	

foto:	Mária	Osifová

primátor	mesta	Mgr.	Ján	Rubis	s	infor-
máciou	o	zıśkavanı	́licencie	na	emisné	
a	 STK	 pre	 osobné	 a	 nákladné	 autá.	
Mesto	 Svidnıḱ	 dostalo	 dve	 licencie,	
jednu	pre	mesto	 a	 s	 druhou	oslovili	
nás,	 či	 nemáme	 vhodné	 miesto.	
Ponúkli	sme	im	dve	možnosti,	halu	na	
Tehelnej	ulici,	 resp.	priestor	v	areáli		
bývalých	 vodárnı́	 na	 Bardejovskej	
ulici.	Boli	si	to	pozrieť	a	viac	im	vyho-
voval	 areál	 na	Bardejovskej,	 lebo	 sú	
tam	 všetky	 inžinierske	 siete.	 Mesto	
Svidnıḱ	sa	rozhodne,	či	majú	záujem	o	
dlhodobý	prenájom.

D� ruhá	 informácia	 sa	 týkala	 vybudo-
vania	 farmárskeho	 domu	 na	 našom	
trhovisku	v	priestorepri	stánku	pani	
Maťašovej.	 Finančné	 prostriedky	 sú	
schválené,	ide	o	cca	35	000	eur	z	MAS	
TOPOĽA,	n.	o.	(nemôžu	byť	použité	na	
iný	účel)	a	cca	17	000	eur	z	akčného	
plánu	 rozvoja	 okresu	 Svidnı́k.	 V	
súvislosti	 s	 tým	 bol	 oslovený	 pán	
Michlik,	ktorý	má	stánok	pani	Maťa-
šovej	v	prenájme.
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tohtoročný	november	 je	mimo-ü

riadne	teplý?	Martin	na	bielom	koni	
k	 nám	 už	 roky	 nezavıt́al,	 Mikuláš	
nám	 zimu	 asi	 tiež	 neprinesie,	 veď	
vlastne	 stačia	 darčeky	 a	 tak	 sa	
môžeme	spoliehať	už	len	na	Perin-
babu.	Ale	Giulietta	Masina	je	vlastne	
už	 tiež	 štvrťstoročie	 po	 smrti.	 Tak	
neviem...

komu	sa	nechce	vystrčiť	ani	nos	ü

z	 domu,	 môže	 sledovať	 dianie	 v	
meste	z	pohodlia	domova?	Stačı	́ si	
kliknúť	 na	 internetovú	 stránku	
www.kukaj.se.sk.	V	 záložke	Naživo	
še	 kukaš	 na	 vihľad	 zos	 kopca	 na	
mesto	Giraltovce	nájdete	živé	vysie-
lanie	 zamerané	 na	 celé	 mesto	 z	
pohľadu	 z	 kopca	 nad	 ulicou	 SNP.	
Projekt	 prevádzkuje	 spoločnosť	
ITcity	 a	 ponúka	možnosť	 sledovať	
dopravnú	 situáciu	 na	 frekventova-
ných	uzloch,	pohľady	na	zaujıḿavé	
miesta	 v	 šarišskom	 regióne,	 ale	 aj	
informácie	o	aktuálnom	počası.́	Je	to	
tiež	 fajn	 prı́ležitosť	 spropagovať	
krásy	 nášho	 regiónu.	 Počet	 online	
kamier	 neustále	 zvyšujú,	 ďalšia	
pribudne	 aj	 v	 centre	 nášho	mesta	
budúci	 rok.	 Bleskový	 prieskum	 o	
spokojnosti	 medzi	 obyvateľmi	
priniesol	 prekvapujúci	 výsledok:	
Novinku	v	absolútnej	miere	najviac	
vıt́ajú	Giraltovčanky	"pod	čepcom".	

Tešia	 sa,	 že	 takto	môžu	v	 reálnom	
čase	 sledovať	 anabázu	 svojich	
drahých	polovičiek	v	noci	po	záve-
rečnej.

v	 centre	 meste	 sa	 nachádza	 aj	ü

niečo	výlučne	pre	pánov?	Barber	je	
miesto,	kde	by	ste	mali	zažiť	maxi-
málnu	 spokojnosť	 z	 moderného	
strihu,	 elegantného	 oholenia	 či	
vyskúšania	novej	kvalitnej	kozmeti-
ky.	

11.	 11.	 1918	 o	 11.11	 zaznela	ü

posledná	salva	pri	podpise	prıḿeria		
po	1.	sv.	vojne?	V	rovnakom	dátume	
a	 čase	 sa	 tohto	 roku	 na	 11	minút	
rozozvučali	 zvony	 evanjelických	
kostolov	 na	 Slovensku	 na	 znak	
vďaky,	že	môžeme	žiť	v	mieri	a	tiež	
na	 pripomenutie	 si	 obetı́	 vojen.	
Hlahol	zvonov	chcel	zároveň	vyzvať		
na	ukončenie	všetkých	ozbrojených	
konfliktov	vo	svete.

Mesto	Giraltovce	bolo	úspešné	v	ü

rámci	garantovej	schémy	WIFI4EU,	
ktorá	 zahŕňa	 bezplatné	 WIFI	 pre	
naše	mesto	v	určitých	 externých	a	
interných	 lokalitách?	 Zmluva	 bola	
podpıśaná	 v	 novembri.	 Giraltovce	
tak	na	realizáciu	predmetných	prác	
zıśkajú	15	000	eur.	

Mária	Osifová

VIETE, ŽE...
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Je	celý	rad	sviatkov,	pri	ktorých	si	viac	
a k o 	 i n o k e d y 	 u v e d om u j em e	
neúprosné	plynutie	času.	Patria	k	nim	
i	Sviatok	všetkých	svätých	a	Pamiatka	
zosnulých.	 Nikto	 netušı́,	 ako	 dlho	
bude	ešte	horieť	jeho	svieca	života,	no	
je	takmer	isté,	že	počas	týchto	sviat-
kov,	 ktorým	už	 dohorela,	 sme	 zažali		
novú	 sviecu	 spomienok.	 Ako	 je	 už	
zvykom,	sviecu	spomienok	sme	zažali		
v	sobotu	1.	1.	2019	za	všetkých	obča-
nov	nášho	mesta,	ktorı	́nás	opustili	v	

uplynulom	roku.	V	Dome	smútku	sa	
na	pozvanie	primátora	zišli	prıb́uznı	́a	
známi	 na	 spomienkovom	 akte.	 Na	
chvıľ́očku	sme	sa	zastavili	pri	každom	
zosnulom	 aspoň	 krátkou	 básňou	 a	
niekoľkými	 slovami	 o	 jeho	 živote.	
Primátor	mesta	spolu	s	prednostom	
zažali	kahanec	a	vložili	do	vázy	kvet.	
Nič	neletı	́tak	rýchlo	a	nič	sa	nekončı	́
tak	náhle	ako	život	človeka.	Kapitola	o	
ľudskom	 živote	 sa	 zavrela	 39	našim	
spoluobčanom.	Myslime	teda	na	to,	že	

raz	 sa	 aj	 naša	
ž i v o t n á 	 p ú ť	
skončı.́	Preto	sa	
s n a ž m e 	 ž i ť	
s t a t o č n e 	 a	
z odpovedne .	
Tak,	aby	po	nás	
zostalo	 nielen	
dobré	 potom-
stvo,	 ale	 najmä	
dobré	činy.

Mária	Osifová

KEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTAKEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTAKEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTAKEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTAKEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTAKEĎ DOHORÍ SVIECA ŽIVOTA
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kantky	 a	 jeden	 hudobnı́k	 -	 ľudová	
speváčka	 Marianna	 Z� elezná,	 ktorá	
bola	 aj	 predsednıć ̌kou,	 pedagogička	
ZUS� 	 Michaela	 Sušinová	 a	 akordeo-
nista	Jozef	Chovanec.	Hoci	boli	všetci	
výbornı́,	 a	 teda	 „vı́ťazmi“,	 vyhrať	
mohli	 iba	 niektorı́....A	 vyspievať	 si	
ocenenie	nie	je	pri	toľkých	budúcich	
nádejných	spevákoch	vôbec	jednodu-
ché,	 no	 ani	 porota	 to	 nemala	menej	
náročné.	 Museli	 vybrať	 tých	 najlep-
šıćh	z	najšikovnejšıćh,	ktorı	́ich	prišli	
svojim	nadanıḿ	potešiť.	Avšak	podľa	
mnohých	 skúsených	 odbornı́kov	 v	
tejto	 oblasti	 je	 najvyššıḿ	 ocenenıḿ,	
ktoré	si	tieto	deti	zo	súťaže	odnášajú,	
nová	skúsenosť	a	radosť	zo	spievania.	

POCTA	FOLKLORISTKE

Giraltovský	Hudák	 je	dôkazom	toho,	
že	 náš	 región	 je	 bohatý	 na	 spevavé	
deti,	 ktoré	 musia	 svojmu	 konı́čku	
venovať	všetok	voľný	čas,	no	vynalo-
žené	 úsilie	 sa	 im	skôr	 či	neskôr	 iste	
viacnásobne	vráti.	Predsedkyňa	poro-
ty,	 známa	 interpretka	 folklórnych	
piesnı	́Marianna	Z� elezná,	ktorá	účin-
kovala	aj	v	súťaži	Zem	spieva	a	vystu-
puje	naprıḱlad	i	s	Kandráčovcami,	si	
na	 záver	 súťaže	 na	 žiadosť	 publika.	
„Zaujıḿavosťou	tohto	ročnıḱa	okrem	
toho	bolo,	že	porota	udelila	aj	špeci-
álne	ocenenie	-	Cenu	poroty	korepetı-́
torovi,	 ktorý	ma	 tiež	 dôležitú	 úlohu	
pre	súťažiacich.	Zıśkal	ju	pán	Franti-
šek	Palša,“	uzavrela	Osifová.		

Známa	mestská	 spevácka	 súťaž	 v	
ľudovom	speve	Giraltovský	Hudák	
má	 už	 svoju	 dlhoročnú	 tradíciu,	
spevácke	 talenty	v	nej	hľadajú	už	
približne	 štvrťstoročie.	 V	 25.	
ročníku	 tradičnej	 súťaže	 v	 speve	
ľudových	piesní	Giraltovský	Hudák	
2019	si	zaspievali	najmenšie	deti	i	
mládež.	

Do	 speváckej	 súťaže	 Giraltovský	
Hudák	sa	zapájajú	miestni	žiaci,	ale	aj	
deti	zo	širokého	okolia.	Aj	tento	rok	sa	
predviedli	 tradične	 s	 dvoma	 sklad-
bami	 –	 pomalou	 a	 rýchlou	 a	 svoj	
talent	 v	 krásnych	 rôznorodých	
krojoch.	Od	 konania	 prvého	 ročnıḱa	
prešlo	už	25	rokov.	Podľa	slov	vedúcej	
kultúry	MsU� 	 v	 Giraltovciach	 záujem	
detı	́o	súťaž	pretrváva.	„V	tohtoročnej	
súťaži	Giraltovský	Hudák	bolo	zastú-
penie	 súťažiacich	 pomerne	 rovnaké,	
ako	posledné	dva	roky.	Každoročne	sa	
prihlási	približne	45	detı,́	najviac	detı	́
bolo	v	druhej	(17	detı)́	a	tretej	kategó-
rii	(16	detı)́.	Do	poslednej	kategórie,	
od	15	do	18	rokov	sa	neprihlásil	nikto.	
Po	 minulé	 roky	 bola	 tato	 kategória	
tiež	 slabá,“	 zhodnotila.	 „Bol	 to	 tak	
trochu	jubilejný,	25.	ročnıḱ	a	stále	je	o	
túto	súťaž	záujem	hlavne	z	našich	škôl	
a	 okolia	 –	 z	Kračúnoviec,	 okresných	
miest	ako	Bardejov,	Svidnıḱ	či	Strop-
kov,“	uviedla	Mária	Osifová.

V	porote	zasadali	tradične	traja	členo-
via,	 talentovanı	́ umelci	 –	 dve	 muzi-

GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 
V jubilejnom ročníku našli nové talenty 
GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2019 
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VÝSLEDKY

I.	kategória	-	do	6.	rokov

1.	miesto:	Miriam	Kmecová

2.	miesto:	Kristián	Zajac

3.	miesto:	Nino	Juha

II.	kategória	-	do	9	rokov

1.	miesto:	Charlotte	Sofia	S� tofková	a	
Natália	Miková

2.	miesto:	Marko	S�efranko	a	Alžbeta	
Kanalošová

3.	miesto:	 Jakub	 Ján	 Lipinský,	 Lilien	
Bandurová,	Timea	Tvardziková

III.	kategória	–	do	12	rokov

1.	miesto:	Tobias	Jancura

2.	miesto:	Timea	Lechmanová,	Laura	
C�ušková,	Bibiána	Vaňová

3.	miesto:	Ema	Siváková,	Kevin	Pele-
cháč,	Adam	Nemec

4.	miesto	(Cena	poroty):	Filip	Boleš

IV.	kategória	do	15	rokov

1.	miesto:	Stephanie	Kováčová

2.	miesto:	Lucia	Onofrejová

3.	miesto:	Aneta	Suchaničová

Cena	poroty:	Amália	Plavčáková

Cena	poroty	za	HUDOBNÝ	
DOPORVOD:	František	Palša

Autor:	Martina	Cigľárová,	
Foto:msú

Giraltovčania	 si	 ich	mohli	 opäť	 užiť	
počas	dvoch	dnı,́	v	piatok	a	sobotu	a	
pre	svojich	blıźkych	nakúpiť	pod	stán-
kami	darčeky	pod	 stromček.	Každo-
ročne	k	nám	v	tomto	obdobı	́prichá-
dza	cez	50	trhovnıḱov,	ktorı	́ponúkajú	
predovšetkým	teplé	oblečenie,	obuv,	
domáce	 potreby,	 drevené	 výrobky,	
hračky,	 cukrovinky	 a	 nepotravinový	
sortiment.	Tento	tradičný	termıń,	ako	
boli	 trhy	 zorganizované,	 je	 podľa	
pracovnıḱov	odboru	kultúry	pre	naše	
mesto		typický.	„Usporadúvame	ich	už	

Príchod	sviatkov	sa	blíži	a	aj	tento	
rok	 nám	 ich	 ešte	 viac	 priblížili	
tradičné	Katarínske	predajné	trhy.	
Všade	 naokolo	 to	 rozvoniavalo	
horúcou	medovinou	a	predvianoč-
nou	atmosférou.	Návštevníci	trhov	
ich	práve	preto	milujú	a	vychutná-
vajú	v	dobrej	nálade.

Predvianočné	 Katarı́nske	 predajné	
trhy	sa	v	našom	meste	usporadúvajú	
už	 takmer	 štvrťstoročie.	 Konali	 sa	
tradične,	 na	Fučıḱovej	 a	Hviezdosla-
vovej	ulici	a	ani	tento	rok	nesklamali.	

SVIATOČNÚ JARMOČNÚ ATMOSFÉRU 
GIRALTOVČANIA SI VYCHUTNALI

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.
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vyše	20	rokov,	a	tradıćiou	je,	že	je	to	
okolo	 dátumu,	 kedy	 slávia	 meniny	
všetky		Katarıńy.	Tento	rok	to	vyšlo	na	
22.a	23.	novembra.“

RADOSŤ	ZO	SPOLOČNÝCH	
STRETNUTÍ

Miestni	 a	 návštevnıći	 z	 okolia	 však	
trhy	nevyhľadávajú	len	kvôli	nakupo-
vaniu.	Na	Katarıńske	trhy	v	Giraltov-
ciach	 chodievajú	 hlavne	 kvôli	 tomu,	
aby	si	sprıj́emnili	náladu	a	vychutnali	
si	 jarmočnú	 atmosféru	 blıž́iacich	 sa	
sviatkov	pri	 stretnutiach	 s	 blıźkymi.	
Ak	sa	nám	teda	počas	trhov	nakupo-
vať	 nechce,	 radi	 si	 sprı́jemňujeme	
chvıĺe	s	rodinou	a	priateľmi	pri	občer-

stvenı	́a	pochutnáme	si	na	langošoch,	
trdelnıḱoch,	klobáske		a	posedıḿe	pri	
dobrom	 vı́ne,	 punči	 a	 medovine.	
Spestrenı́m	 trhov	 sú	 predajcovia	
ekumenických	 predmetov,	 remesel-
nı́ci	 a	 jarmočnú	 tradı́ciu	 v	 meste	
každoročne	zachovávajú	aj	pernikári,	
ktoré	 nesmeli	 ani	 v	 tomto	 ročnı́ku	
chýbať.	 „Pečiem	medovnıḱy,	 a	 veľmi	
ma	 bavı́	 robiť	 nimi	 radosť	 iným.	
Záujem	o	moje	pernıḱy	ma	tešı,́	aj	tu	si	
našli	 svojich	 priaznivcov,“	 povedala	
nám	pani	Iveta	z	Kučıńa.	

Autor:	Martina	Cigľárová,	

Foto:	Ladislav	Lukáč

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.
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Turistický	 krúžok	 pri	 ZS� 												
v	 Giraltovciach	 sa	 v	 sobotu		
9.	 novembra	 rozhodol	 pre	
celodenný	 výlet	 a	 turistiku	
vo	Vysokých	Tatrách.	Našıḿ	
cieľom	 bolo	 S� trbské	 Pleso.													
V	skorých	ranných	hodinách,	
ešte	za	tmy,	sme	cestovali	do	
Prešova	 a	 odtiaľ	 nás	 čakala	
cesta	 vlakom.	 Tá	 bola	 pre	
deti	 nesmiernym	 zážitkom.	
Zo	 stanice	 S� trba	 sme	 sa	 na	
S� trbské	Pleso	vyviezli	zubač-
kou.	Naše	prvé	kroky	viedli	k	
jazeru	 S� trbské	 pleso,	 ktoré	
jednoznače	 patrtı	́ k	 najzná-
mejšıḿ	 a	 najnavštevovanej-

Deň v prírode Deň v prírode 

  

Deň v prírode 

 pri Štrbskom plesepri Štrbskom plesepri Štrbskom plese
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popoludnı́	 nastúpili	 do	 zubačky	 a	
opäť	 nás	 čakala	 dlhá	 cesta	 vlakom	
domov.	

Všetkým	 zúčastneným	 ďakujeme	 a	
tešıḿe	sa	na		ďalšie	turistické	akcie.

Radka	Tkáčová,	Silvia	Marcineková

šı́m	 na	 Slovensku.	 Aj	 keď	 vládlo	
sychravé	 novembrové	 počasie	 a	
trošku	mrholilo,	všetci	sme	si	užıv́ali	
nádheru	jesennej	prıŕody	v	okolı	́jaze-
ra.	Na	skokanských	mostıḱoch	sme	si	
vychutnali	 krásny	 výhľad	 na	 celé	
okolie	S� trbského	plesa.	Unavenı	́sme	

Centra	 pedagogicko-psycholo-
gického	 poradenstva	 a	 prevencie	 vo	
Svidnıḱu.		Po	jej	odbornej	prednáške	s	
témou	 šikanovania	 a	 jeho	prevencie	
pre	 žiakov	 5.	 ročnı́ka	 nasledovala	
diskusia.	 V	 nej	 naše	 žiačky	 a	 žiaci	
vyjadrili	svoj	postoj	k	tomuto	sociál-
no-patologickému	 javu	 a	 navrhovali	
tiež	jeho	riešenie,	resp.	elimináciu.	

U� častnıḱ	 šikanovania,	 agresor	 –	 ten,	
kto	šikanuje,	často	týra	fyzicky	alebo	
slovne.	Najčastejšie	je	to	chlapec,	ale	
výnimkou	 nie	 je	 ani	 dievča.	 Trpı	́
pocitmi	menejcennosti,	závidı	́svojim	
kamarátom	úspechy	v	školskej	práci,	
ich	 hračky,	 oblečenie...	 Väčšinou	 je	
sebaistý,	 nie	 úzkostlivý.	 Prevláda	 v	
ňom	 túžba	 dominovať, 	 ovládať	
druhých,	bezohľadne	sa	presadzovať,	
ubližovať	iným	je	pre	neho	radosťou.	
Ľahko	sa	urazı,́	vidı	́agresiu	proti	sebe		
aj	tam,	kde	jej	niet.	Neraz	zo	zlomyseľ-
nosti	 alebo	 pre	 zábavu	 ničı́	 veci,	
nerešpektuje	 súkromné	 vlastnı́ctvo.	
Podvádza	a	použije	akékoľvek	výho-
vorky,	len	aby	dosiahol	svoje.	Je	dôle-
žité	si	uvedomiť,	že	šikanuje	ten,	kto	je	
šikanovaný.	 Vždy	 ubližuje	 len	 ten,	

Nenávisť,	zákernosť,	závistlivosť,	šika-
novanie,	vandalizmus	sú	medzi	deťmi	
čoraz	bežnejšie	javy.	Dnešné	deti	neve-
dia	 rozlıś ̌ iť	 zlo	 od	 dobra.	 Východis-
kový	problém	je,	že	si	nebezpečnosť	a	
brutálnosť	 svojich	 činov	 neraz	 ani	
neuvedomujú.	 Slovo	 šikanovanie	
pochádza	z	francúzskeho	chicane	(zlo-
myseľné	 obťažovanie,	 týranie,	 sužo-
vanie,	prenasledovanie...)	 	Za	šikano-
vanie	považujeme,	ak	silnejšı	́žiak	pre	
svoje	vlastné	uspokojenie	a	potešenie	
opakovane	 úmyselne	 ubližuje	 iným.	
Môžeme	povedať,	 že	 ide	o	zneužıv́a-
nie	 fyzickej	 a	 psychologickej	 sily.	
Spočiatku	sú	to	iba	zábavky,	zosmieš-
ňovanie , 	 ohováranie , 	 pohľady,	
následne	 ale	 nastúpi	 fyzické	 násilie.	
Môže	 ı́sť	 aj	 o	 dlhodobé	 fyzické	 či	
psychické	 týranie.	 Trieda	 sa	 delı	́ na	
skupinky	 a	 prejavuje	 sa	 šikana.	 Tzv	
šikana	medzi	žiakmi	sa	deje	väčšinou	
v	ústranı	́(šatňa,	WC,...).

Vzhľadom	 na	 vážnosť	 danej	 proble-
matiky	a	jej	častý	výskyt	sme	do	našej	
Základnej	 školy	 v	 Giraltovciach	 21.	
novembra	 2019	 pozvali	 sociálnu	
pedagogičku	 Mgr.	 Janu	 Ducárovú	 z	

 Piataci diskutovali o šikane a jej eliminovaní
Odbornou	prednáškou	k	eliminácii	šikanovania	
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ktorému	 je	 ubližované.	 Preto	
apelujem	 na	 poskytnutie	 pomoci	
nielen	šikanovaným,	ale	aj	šikanu-
júcim	–	aj	oni	sú	prvotné	obete!

S� ikanovanie	v	detstve	môže	pre	žiaka	
znamenať	veľkú	traumu	a	problémy	
do	 budúcnosti.	 Dieťa	 je	 frustrované,	
trpı́	 pocitom	 menejcennosti,	 cı́ti	 sa	
utláčané.	Toto	má	nepriaznivý	vplyv	

na	jeho	ďalšı	́rozvoj	a	vývin.	Je	dôleži-
té,	 aby	 sa	 dieťa	 nebálo	 zdôveriť	 sa	
svojim	blıźkym,	že	je	mu	ubližované.	
My,	 rodičia	 a	 pedagógovia, 	 mu	
musıḿe	byť	nápomocnı,́	aby	z	našich	
detı	́ vyrástli	mravnı	́ ľudia	 znamena-
júci	 prı́nos	 pre	 túto	 spoločnosť,	
navyše	keď	sú	našıḿ	dielom.			

			PaedDr.	Janka	Čubirková,	MBA

Prostrednıćtvom	plagátov	a	rozhlaso-
vej	relácie	boli	žiaci	a	učitelia	upozor-
ňovanı	́na	dôležitosť	ochrany	prıŕody.	

Počas	 celého	 týždňa	 prebiehala	 na	
gymnáziu	 1-centová	 zbierka,	 ktorej	
výťažok	bude	použitý	 na	 kúpu	 stro-
mov.	Táto	aktivita	však	nezostala	len	v	
priestoroch	 školy.	 V	 piatok	 študenti	
vyšli	 do	ulıć	 a	usporiadali	 zbierku	v	
meste.	Vďaka	veľkej	ochote	Giraltov-
čanov	pomôcť	v	boji	proti	znečisťova-
niu	 našej	 planéty	 a	 prispieť	 k	 vysá-
dzaniu	zelene	v	našom	meste	sa	poda-
rilo	vyzbierať	krásnych	140,51€.	

Všetkým	 štedrým	 darcom	 srdečne	
ďakujeme	 a	 v	 neposlednom	 rade	 sa	
chceme	 poďakovať	 	 vedeniu	 mesta	
Giraltovce	 za	 spoluprácu	 a	možnosť	
uskutočnenia	 tejto	 zbierky.	 Každý	
strom,	ktorý	 zasadıḿe,	pridá	 svojıḿ	
rastom	 do	 ovzdušia	 drahocenný	
kyslı́k,	 do	 svojho	 kmeňa	 a	 lı́stia	
naviaže	oxid	uhličitý,	najvýznamnejšı	́
sklenıḱový	plyn.	Tým	sa	znižuje	množ-
stvo	 oxidu	 uhličitého	 vo	 vzduchu	 a	

EUROSCOLA	2020

Z� iaci	3.	A	Gymnázia	v	Giraltovciach	sa	
tento	rok	zapojili	do	projektu	Euros-
cola	2020.	 Jeho	cieľom	 je	budovanie	
povedomia	 o	 fungovanı́	 Európskej	
únie	a	možnostiach,	ktoré	poskytuje.	
V	rámci	témy	Úloha	európskeho	parla-
mentu	v	boji	s	klimatickými	zmenami	
študenti	 vymysleli	 a	 zorganizovali	
aktivity	súvisiace	s	touto	problemati-
kou.	

Na	 gymnáziu	 uskutočnili	 týždeň	 s	
názvom	Chceš	aj	ty	pomôcť	planéte?.	
Každý	deň	sa	niesol	v	duchu	inej	tema-
tiky	venovanej	klimatickým	zmenám.	
Jednotlivé	 dni	 boli	 charakterizované	
svojou	farbou.	Každý	študent	školy	sa	
mohol	 zapojiť	 tým,	 že	 prišiel	 oble-
čený	v	prıślušnej	farbe	dňa.	Pondelok	
bol	 venovaný	 vode	 a	 dominovala	
modrá	farba,	utorok		vzduchu	–	farba	
biela	a	streda	pôde	-	hnedá.	S� tvrtok	sa	
niesol	 v	 duchu	 žltej	 farby	 a	 na	
programe	bolo	 slnko.	Piatok	ovládla	
zelená	 farba	 symbolizujúca	 strom.	

Gymnazisti sú opäť aktívni Gymnazisti sú opäť aktívni Gymnazisti sú opäť aktívni Gymnazisti sú opäť aktívni Gymnazisti sú opäť aktívni Gymnazisti sú opäť aktívni 
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predchádza	sa	klimatickým	zmenám.	
Bežný	 strom	 vyprodukuje	 za	 vege-
tačné	 obdobie	 toľko	 kyslı́ka,	 koľko	
stačı	́ pre	 10	 ľudı	́ na	 celý	 rok.	 Toto	
zistenie	 upozorňuje	 na	 dôležitosť	
stromov	a	ochranu	prıŕody	aj	v	našom	

meste,	ktorú	by	sme	bez	vašej	pomoci	
nemohli	 len	 tak	 ľahko	 uskutočniť	 a	
preto	ešte	raz	srdečne	ďakujeme.

Jakub	Kniš,	3.	A,	

Gymnázium	Giraltovce

Na	 úvod	 všetkých	privıt́al	 sám	 Jozef	
Gregor	Tajovský	v	dobovom	oblečenı	́
a	predstavil	svoj	život,	rodinu,	proza-
ickú	i	dramatickú	tvorbu.	Potom	žiaci	
čıt́ali	 úryvky	z	tvorby	tak,	aby	mohli	
určovať	 literárne	 postavy,	 ktoré	
reálne	 ožili	 v	 ich	 blıźkosti.	 Z� iaci	 sa		
stretli	so	staručkou		mamkou	Pôstko-
vou,	s	arogantným	D� urkom	Ľavkom,	
krıv́ajúcim	Macom	Mliečom,	krásnou	
Aničkou	Javorovou,	tučným	gazdom	i	

Inšpirujúci	 žiaci,	 tvorivá	myseľ:	145.	
výročie	 narodenia	 Jozefa	 Gregora	
Tajovského.	 To	 bolo	 heslo	 tohtoroč-
ného	Medzinárodného	dňa	školských	
knižnıć.	A	v	tomto	duchu	sa	niesol	28.	
október	v	Gymnáziu	v	Giraltovciach.	

Z� iaci	3.	A,	skúsenı	́gymnazisti	a	znalci	
Tajovského	života	i	diela,	si	zobrali	na	
starosť	úlohu	hlavného	organizátora	i	
koordinátora	 všetkých	 aktivı́t	 a	 na	
hodinách	slovenského	jazyka	a	litera-
túry	netradičným	spôsobom	prezen-
tovali	tému.	

JOZEF GREGOR bol i na Gymnáziu 

v Giraltovciach 
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so	 skromnou	 Zuzkou	 Kamenskou.	
Stretnutia	 to	 boli	 milé,	 úsmevné,	
vtipné	 i	 vážne,	 presne	 také,	 aké	 sú	
Tajovského	postavy.	 Z� iaci	 zaraďovali	
postavy	 do	 diel,	 vytvárali	 dvojice,	
ktoré	 k	 sebe	 patrili.	 Nakoniec	 sa	
potrápili	v	kvıźe,	kde	mohli	uplatniť	
vedomosti	 nazbierané	 nielen	 počas	
dňa,	ale	i	počas	štúdia.	Aby	sa	zúčast-

neným	 dobre	 pracovalo,	 prostredie	
pripomı́nalo	 slovenskú	 dedinu	 so	
všetkým,	čo	k	nej	patrı:́	trávnica,	moty-
ka,	 kosáčik,	 ale	 i	 domáce	 zvieratá	 ...			
Na	záver	tı	́najlepšı	́boli	odmenenı.́	

Myslı́m	 si,	 že	 netradičné	 stretnutie										
s	Jozefom	Gregorom	Tajovským	bolo	
zaujıḿavé	i	poučné.

Blanka	Vaľovská

Stvárnenie	literárnych	postáv	Stvárnenie	literárnych	postáv	
z	diel	J.	G.	Tajovského		žiakmi	3.	A.z	diel	J.	G.	Tajovského		žiakmi	3.	A.

Stvárnenie	literárnych	postáv	
z	diel	J.	G.	Tajovského		žiakmi	3.	A.

J.	G.	Tajovský	v	akcii	v	učebni	slovenského	jazyka.J.	G.	Tajovský	v	akcii	v	učebni	slovenského	jazyka.J.	G.	Tajovský	v	akcii	v	učebni	slovenského	jazyka.

Foto:	Ján	Gdovin,	
žiak	3.	A	triedy

		Žiaci	2.	A	počas	vedomostného	kvízu.		Žiaci	2.	A	počas	vedomostného	kvízu.		Žiaci	2.	A	počas	vedomostného	kvízu.
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Tak	 ako	 je	 jeseň	 bohatá	 na	 rozličné	
farby	 a	 tvary,	 bola	 i	 naša	 škola	 v	
začiatkoch	 jej	 tohtoročnej	 vlády	
bohatá	na	rôzne	zaujıḿavé	akcie.

Edukačné	 cesty	 v	 rámci	 projektu	
Erasmus	+	zaviedli	žiakov	5.	A	a	6.	A	z	
útrob	našej	krásnej	Jasovskej	jaskyne	
až	priamo	k	hviezdam	do	Hvezdárne	
Medzev.	 Z� iaci	 sa	 počas	 tohto	 dňa	
dozvedeli	 mnoho	 zaujı́mavostı́ ,	
naprıḱlad	ako	funguje	gravitácia,	či	to,		
že	z	26	druhov	netopierov	žijúcich		na	
našom	územı	́až	20	zimuje	v	Jasovskej	
jaskyni.

Deviataci	a	ôsmaci	si	svoje	vedomosti	
rozširovali	v	Steel	Parku	v	Košiciach.	
Absolvova l i 	 p ú tavé 	 worshopy																				
s	 názvmi	 Ako	 horı́	 sviečka	 a	 Ako					
oklamať	svoje	zmysly	a	prezreli	si	aj	
expozı́ciu	 s	 exponátmi	 z	 oblastı	́
magnetizmus	a	 robotika	 či	 	hlavola-
my.	 Z� iaci	 si	 tak	 pútavým	 spôsobom	
osvojili	 nové	 poznatky	 z	 techniky	 a	
fyziky	a	aktıv́ne	sa	zapájali	do	každej		
z	činnostı.́

Bohatý	 jesenný	 čas	neskôr	pokračo-
val	celoškolskou	akciou	v	rámci	Dňa	
školských	knižnıć.	Medzinárodný	deň	
školských	 knižnıć	 funguje	 od	 	 roku	
1999	a	tohto	roku	bol	u	nás	venovaný	
téme	Inšpirujúci	žiaci,	tvorivá	myseľ:	
145. 	 výroč ie 	 narodenia	 Jozefa	
Gregora	 Tajovského.	 Cieľom	 celoslo-
venského	 projektu	 je	 zábavnými	
formami	 práce	 s	 knihou	 podporiť	 u	
žiakov	 dobrý	 a	 trvalý	 vzťah	 ku	
knihám,	školskej	knižnici	a	k	čıt́aniu,	

poznávaniu	nového.	Tento	ročnıḱ	mal	
všetkým	 pripomenúť	 tvorbu	 J.	 G.	
Tajovského,	ktorého	 život	bol	zasvä-
tený	nielen	čıt́aniu	knıh́,	ale	aj	literár-
nej	a	dramatickej	tvorbe.	Najznámej-
šia	je	určite	jeho	fraška	Z� enský	zákon.	

Každá	 trieda	 	 sa	 na	 	 tohto	 význam-
ného	autora	pozerala	z	rôznych	uhlov	
pohľadu.	 Najprv	 si	 všetci	 v	 škole	
pozreli	video	z	dielne	našich	siedma-
kov,	 ktorı	́ ho	 pripravili	 po	 návšteve	
skanzenu	Svidnıḱ	práve	na	túto	milú	
školskú	akciu.	V	každej	triede	sa	žiaci	
venovali	 vopred	 vytýčeným	 cieľom.	
Piataci	 kreslili	 portrét	 a	 navštıv́ili	
mestskú	 knižnicu,	 šiestaci	 tvorili	
plagát	 o	 spisovateľovi,	 siedmaci	
edukačné	 video,	 ôsmaci	 edukačnú	
hru	a	deviataci	debatovali	o	spôsobe	
života	 našich	 predkov,	 pričom	 sa	
zaoberali	 predovšetkým	 bylinkár-
stvom.	Ako	vzácnych	hostı	́sme	uvıt́ali	
tento	rok	na	našom	podujatı	́i	malých	
školákov	z	materskej	školy,	ktorým	sa	
táto	návšteva	veľmi	páčila.	Zámerom	
podujatia	 bolo	 vybrané	 aktivity	
koncipovať	 tak,	 aby	 ich	 využıv́anie	
bolo	trvalo	použiteľné		pre	súčasných,	
ale	 aj	 budúcich	 žiakov	 školy.	 	 Aby	
samotnı́	 žiaci	 boli	 kreatı́vnym	 a	
hybným	článkom	realizovaných	akti-
vıt́	a	výstupov,	aby	tie	nenaplnili	svoju	
funkciu	 nielen	 počas	 realizácie	
samotného	 podujatia,	 ale	 stali	 sa	
funkčnou	 súčasťou	 každodenného	
edukačného	procesu	v	našej	škole.	

S�koláci	 z	 materskej	 školy	 sa	 neskôr						

PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PESTRÁ JESEŇ V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

17

k	 nám	 prišli	 pozrieť	 na	 jednu	 z	
rozprávkových	 bytostı́ , 	 ktorá	 sa	
zjavila	v	priestoroch	školského	klubu	
detı	́tri	týždne	pred	trhmi	v	meste.	Tu	
si	pre	nich	spolu	s	vychovávateľkami	
pripravila	dopoludnie	plné	hier	a	akti-
vı́t,	 ktoré	 naše	 deti	 poznajú	 pod	
názvom	 Ježibabiáda.	 Hneď	 po	 ich	
prıćhode	do	S�KD	ježibaba	nesklamala	
a	pri	prıĺete	na	metle	začala	deti	stra-
šiť,	no	tie	neskôr	zistili,	že	je	dobrá	a	
všetci	sa	s	ňou	skamarátili.	Súťažilo	sa	
v	rôznych	aktivitách	–	pochutnávali	si	
na	 gumených	 myškách,	 nosili	 vodu,	
skákali	 podľa	 vyznačených	 stôp,	
zahrali 	 	 s i 	 hokej 	 a 	 vymaľovali	
nádherné	tekvice.	Za	odvahu,	statoč-
nosť	 a	 šikovnosť	 deti	 naša	 ježibaba	

sladko	odmenila	 	a	už	teraz	sa	tešı	́na	
ďalšie	stretnutia.	

Koncom	novembra	sme	v	čase,	keď	sa	
piataci	 pasovali	 na	 monitore	 T5,	
navštıv́ili	 farmu	 Busov,	 kde	 sa	 žiaci	
p r o s t r e d n ı́ c t v om 	 z á b a v n o -
vzdelávacıćh	aktivıt́	dozvedeli	všetko	
o 	 je j 	 fungovanı́ . 	 In á 	 skupinka	
navštıv́ila	 hvezdáreň,	 tentokrát	 pre	
zmenu	v	Prešove	a	odhalila	aj	tajom-
stvá	 nádherných	 opálových	 banı́	 v	
Dubnıḱu.	

I	takáto	dokáže	byť	škola...	priateľská,	
zábavná,	zážitkovo	pestrá,	 	ale	záro-
veň	vzdelávacia		a	inovatıv́na.

Mgr.	Andrea	Kytíková,	

PaedDr.	Viera	Kecerová

ktorý	 sa	 konal	 v	 priestoroch	 Spolo-
čenského	 pavilónu	 v	 Košiciach	 a	 na		
21.	Medzinárodnom	veľtrhu	CF	2019	
v	Nitre.	CF	zastupovali	žiaci	 	IV.	A	Lea	
Jadlovská,	Barbora	Baluďanská,	Stela	
C�milňáková,	 Sofia	 Jacková,	 Damián	
Klacı́k,	 Dávid	 Daňko	 a	 žiačky	 II	 .A	
Vanesa	 Andrejovská	 a	 Dominika	
Gmiterová.	

Organizačnı	́a	odbornı	́garanti	veľtrhu	
sú	S� tátny	inštitút	odborného	vzdelá-
vania,	odbor	finančnej	gramotnosti	a	
Slovenské	 centrum	 cvičných	 firiem.	
D� alšı	́ spoluorganizátori	 boli	 Ekono-
mická	univerzita	v	Bratislave,	EPALE	-	
elektronická	 platforma	 vzdelávania	
dospelých	v	Európe	a	vybrané	školy.	

Súčasťou	 veľtrhu	 boli	 už	 tradičné	

Cvičná	firma	(CF)	podporuje	finančnú	
gramotnosť,	 ekonomické	 a	 právne	
vedomie	 mladých	 ľudı́	 prostrednı́c-
tvom	podnikateľského	vzdelávania	a	
odbornej	 prı́pravy,	 ktoré	 patria	 k	
významným	 prioritám	 najvyššı́ch	
orgánov	 Európskej	 únie.	 Medziná-
rodný	 veľtrh	 CF	 poskytuje	možnosť	
komunikovať	v	cudzom	jazyku,	riešiť	
obchodné	 prı́pady, 	 nadväzovať	
obchodné	 a	 partnerské	 vzťahy	 aj	 s	
podporou	reálnych	partnerov,	podpo-
ruje	 rozvoj	 kľúčových	 kompetenciı	́
absolventov	na	trhu.	

Tohto	 školského	 roku	 má	 za	 sebou	
cvičná	 firma	 BioSvet,	 s.	 r.	 o.,	 už	
prezentáciu	 	na	17.	Medzinárodnom	
veľtrhu	 cvičných	 firiem	 krajı́n	 V4,	

Cvičná firma pri SSOŠ Giraltovce na veľtrhoch... Cvičná firma pri SSOŠ Giraltovce na veľtrhoch... Cvičná firma pri SSOŠ Giraltovce na veľtrhoch... 
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súťaže	 cvičných	 firiem.	 Tohto	 roku	
boli	 rozdelené	 do	 dvoch	 základných	
kategóriı:́

A	-	Súťaže	hodnotené	pred	veľtrhom

B	-	Súťaže	hodnotené	na	veľtrhu

Kategória	 A:	 Materiály	 do	 súťažı́	 o	
logo	firmy,	slogan	firmy,	katalóg	firmy,	
vizitku,	 elektronickú	 prezentáciu	 a	
elektronické	 obchodovanie	 bolo	
potrebné	zaslať	vopred	elektronicky	
v	predpıśaných	formátoch.

Kategória	B:	Súťaže	o	najlepšı	́stánok,	
o	najlepšieho	reprezentanta	CF,	kata-
lóg,	E-reprezentáciu	 s	moderovanıḿ	
v	slovenskom	a	anglickom	jazyku,	99	
sekúnd	vo	výťahu	v	slovenskom	jazy-
ku,	 o	 najlepšiu	 CF	 hodnotenú	 verej-
nosťou	 a	 najinovatıv́nejšı́	 predmet	
podnikania.	

CF	BioSvet,	s.	r.	o.,	sa	zapojila	do	všet-
kých	súťažných	kategóriı.́

Medzinárodného	 veľtrhu	 cvičných	
firiem	v	Nitre	sa	zúčastnili	aj	 zahra-
ničné	cvičné	firmy	 	z	C�eska,	Turecka,	
Talianska,	 Rumunska,	 Slovinska,	
ktoré	sa	navzájom	informovali	o	pred-
mete	 podnikania	 a	 uzatvárali	medzi	
sebou	obchody.

U� časť	na	prehliadkach	a	veľtrhoch		CF	
prispieva	k	propagácii	školy,	zıśkaniu	
prehľadu	 a	 informáciı́	 o	 ostatných	
cvičných	 firmách,	 nadväzovaniu	
obchodnej	spolupráce,	práci	v	konku-
renčnom	prostredı,́	vytváraniu	osob-
ných	kontaktov	a	priateľstiev,	zdoko-
naľovaniu	sa	v	odbornej	terminológii	
v	 slovenskom	 a	 cudzom	 jazyku,	
spoznávaniu	ďalšıćh	miest	Slovenska.

Ing.	Dana	Hajduková
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Príďte medzi nás!Príďte medzi nás!Príďte medzi nás!Príďte medzi nás!Príďte medzi nás!Príďte medzi nás!
Milı	́ seniori,	pozývame	vás	k	nám	do	
klubu	dôchodcov,	aby	ste	sa	počas	
týchto	 jesenných	 a	 zimných	 dni	
mohli	 porozprávať	 so	 svojimi	
rovesnı́kmi,	 stráviť	 čas	 v	 spoloč-
nosti	a	zabaviť	sa.	Samota	 je	 častý	
spoločnıḱ	 nás	 seniorov	 a	 niekedy	
nám	spôsobuje	viac	starostı	́a	boles-
tı.́	Môžete	do	zmeniť.	Aj	jeseň	života	
sa	 dá	 stráviť	 prıj́emne	 a	 plnohod-
notne,	 v	 spoločnosti	 priateľov,	 s	
ktorými	sa	dá	porozprávať	o	rados-
tiach,	starostiach	i	problémoch.	Pri	
šálke	kávy	či	čaju	si	môžete	otesto-
vať	 svoje	 schopnosti	 pri	 rôznych	

spoločenských	 hrách,	 debatách,	
alebo	tráviť	čas	len	tak	sledovanıḿ	
TV,	prıṕadne	počúvanıḿ	hudby,	čıt́a-
nı́m	 knı́h,	 časopisov	 či	 lúštenı́m	
krıž́oviek.		

Klub	 dôchodcov	 je	 otvorený	 v	
pracovných	dňoch,	od		pondelka	do	
piatka,	 v	 čase	 od	 12.00	 do	 	 17.00	
hod.	v	priestoroch	bývalého	CVC� 	na	
prıźemı.́	 V	 budove	 sa	 nachádza	 aj	
mestská	 knižnica,	 ktorej	 služby	
taktiež	môžete	využıv́ať.	

Tešıḿe	sa	na	vás.											

Alena	Kmecová		
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Po	 desiatkach	 rokoch	 plátania	 výtl-
kov	a	dier	máme	novú	cestu.	

Cesta	 3.	 triedy	 medzi	 Brezovom	 a	
Giraltovcami	bola	najhoršıḿ	úsekom	
na	 ceste	 z	 Giraltoviec	 do	 Bardejova.	
Pred	 niekoľkými	 rokmi	 bol	 v	 obci	
Brezov	po	štyroch	desaťročiach	polo-
žený	 nový	 asfaltový	 koberec.	 Na	
spojenie	 s	 Giraltovcami	 však	 už	

neostali	 peniaze.	 Podarilo	 sa	 to	 až	
začiatkom	novembra	tohto	roku.	

Prešovský	samosprávny	kraj	vyčlenil	
peniaze	aj	na	našu	cestu.	Prácu	reali-
zovala	firma	Metrostav.

Verı́m,	 že	 asfaltový	 koberec	 vydržı	́
dlhé	roky	a	že	cesta	bude	bezpečná.	

Text	a	foto:	Ladislav	Lukáč

Máme cestu

ktorého	sa	zúčastnila	väčšia	polovica	
súboru	a	zvyšok	bol	doplnený	z	pria-
teľmi	 súboru	 a	 folklóru.	 Z	 nášho	
súboru	 boli	 oslovené	 tri	 páry	 oble-
čené	 v	 kroji	 a	 mali	 reprezentovať	
súbor	a	folklór	S�ariša.		

Na	 pozvanie	 TV	 JOJ	 sa	 FS	 Topľan	
zúčastnil	 silvestrovského	 natáčania	
relácie	Všetko,	čo	mám	rád.	Pozvanie	
bolo	 podmienené	 účasťou	 45	 ľudı́,	
ktorı	́ sa	 vedia	 dobre	 zabávať.	 Touto	
poctou	 bol	 oslovený	 FS	 Topľan,	 z	

FS TOPĽAN v TV JOJFS TOPĽAN v TV JOJFS TOPĽAN v TV JOJ
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veľmi	malé,	 aj	keď	sa	v	 televıźii	 javı	́
ako	 veľké.	 V	 pozadı	́ bolo	 množstvo	
kameramanov,	 zvukárov,	 osvetľova-
čov,	pomocných	technikov,	maskérov,	
producentov,	 ktorı́ 	 sa	 na	 celom	
programe	 podieľajú.	 Natáčalo	 sa	 6	
hodı́n,	 počas	 ktorého	 sa	 striedali	
pozvanı	́hostia.	

Na	záver	sme	si	spravili	spomienkovú	
fotku	s	účinkujúcimi.	Po	natáčanı	́nás	
milo	potešili	slová	chvály	od	režiséra	
a	producentky	za	vytvorenie	 fantas-
tickej	 atmosféry	 a	 zároveň	 sme	
dostali	pozvanie	na	ďalšie	natáčania.	

Pre	FS	Topľan	to	bola	nová	skúsenosť	
a	nové	zážitky	natáčať	priamo	v	tele-
vıźnom	 štúdiu.	 U� plne	 iný	 zážitok	 je	
natáčať	 v	 televıźii	 a	 úplne	 iné	 je	 to	
vidieť	zostrihané	na	televıźnej	obra-
zovke.	Preto	Vás	všetkých	pozývame	k	
televıźnym	obrazovkám,	k	silvestrov-
skej	relácii	Všetko,	čo	mám	rád.	

FS	Topľan	 	 	

Všetci	zúčastnenı	́sa	stretli	v	skorých	
ranných	 hodinách	 pri	 Kultúrnom	
dome	 v	 Giraltovciach.	 Cesta	 nám	
ubehla	 veľmi	 rýchlo,	 nakoľko	 o	
zábavu	 sa	 postarali	 muzikanti	 FS	
Top ľan . 	 S amo tn ý 	 p r ı́ c hod 	 do	
Bratislavy	sa	ešte	niesol	v	zábavnom	
duchu,	hoci	vonku	bolo	upršané	poča-
sie.	V	TV	JOJ	nás	čakalo	občerstvenie,	
neskôr	 obed,	 ale	 pre	 rýchlosť	 časo-
vého	 harmonogramu,	 sme	 mali	
krátku	prıṕravu	na	patričné	nachys-
tanie	 sa.	 V	 úvode	 natáčania	 sme	
dostali	od	režiséra	všetky	pokyny	prie-
behu	 relácie	 Všetko,	 čo	 mám	 rád.	
Prekvapenıḿ	 bolo,	 keď	 nám	 režisér	
zahlásil,	že	začıńať	budeme	rovno	od	
polnoci,	 kvôli	 pozvaným	 hosťom.	
Celkový	 program	 sa	 niesol	 vo	 veľmi	
zábavnom	duchu,	ktorý	sme	prežıv́ali	
ako	 naozaj.	 Aj	 keď	 sme	 veľa	 krát	
počuli	 stop,	 stop,	 stop,	 aj	 napriek	
tomu	sme	boli	 stále	dobre	naladenı.́	
Na	 naše	 prekvapenie,	 štúdio	 bolo	

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.
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Paľo	má	od	gymnaziálnych	čias	obuté	
túlavé	 topánky	a	 "posadnutý"	cesto-
vateľským	 hobby	 v	 nich	 pochodil	
takmer	celý	svet.	V	jeho	pase	nájdete	
pečiatky	tých	najexotickejšıćh	krajıń,	
od	Indie	cez	Singapur	až	po	Maroko,	
od	 Nového	 Zélandu	 cez	 Nepál	 a	 Srı	́
Sanku	 až	 po	 Juhoafrickú	 Republiku.	
Vyskúšal	si	pracovné	pobyty	v	Izraeli,	
Holandsku,	I�rsku	a	osud	ho	nakoniec	
zavial	do	S�kandinávie,	konkrétne	do	
Fıńska,	kde	 žije	a	pracuje	už	 takmer	
pätnásť	rokov.	Niekoľko	sezón	praco-
val	na	helsinskom	letisku	a	momen-
tálne	 je	 zaneprázdnený	 pracovnými	
povinnosťami	 v	 cestovnom	 ruchu	 v	
meste	 Rovaniemi,	 ktoré	 v	 atlase	
nájdete	až	za	polárnym	kruhom.	Jeho	
krátku	 jesennú	 návštevu	 doma	 v	
Giraltovciach	sme	využili	na	tento	náš	
rozhovor	 o	 tom,	 ako	 sa	 mu	 tam	 na	
severe	Európy	darı.́

Paľo,	koľko	cestovných	pasov	si	 za	
svoj	doterajší	život	spotreboval?

Nebolo	 ich	 zase	 až 	 tak	 veľa. 	 K	
dnešnému	dňu	presne	tri.

Ktorá	pečiatka	v	pase	má	pre	teba	
najväčšiu	cenu?

To	ťažko	povedať,	 ale	mám	niektoré	
obľúbené, 	 ktoré	 aj	 vizuálne	 na	
stránke	v	pase	vyzerajú	veľmi	pekne.

Na	ktorú	destináciu	nedáš	dopustiť	
a	aj	 po	 rokoch	 sa	 tam	určite	 opäť	

raz	vrátiš?

Najviac	 mi	 učarovali	 India	 a	 tiež	
Nepál.	A	rád	by	som	sa	ešte	vrátil	na	
Srı	́Lanku.	Tam	máte	 úplne	všetko	–	
kopce,	 pláže,	 džungľu,	 možnosti	 na	
potápanie.	 India	 je	 zas	 obrovská,	 to	
bolo	moje	prvé	 exotické	 dobrodruž-
stvo,	presne	pred	dvadsiatimi	rokmi.	
A	 láka	 ma	 stále,	 aj	 po	 viacerých	
návštevách	tejto	exotiky,	ktorá	sa	vám	
proste	vryje	do	pamäti	a	láka	vrátiť	sa	
tam	zas.

Kedy	a	kde	sa	začala	tvoja	cestova-
teľská	anabáza?

Celé	sa	to	začalo	v	roku	1996,	keď	som	
ešte	študoval	na	nadstavbe	v	Rožňa-
ve.	Cez	letné	prázdniny	sa	nám	poda-
rilo	vybaviť	si	brigádu	v	Anglicku	na	
zbere	malıń.	Tam	sa	to	sıće	začalo,	ale	
bodom	zlomu	bol	rok	1997,	keď	som	
vycestoval	do	Izraela	na	zber	papriky.	
Tie	 farmy	 na	 zber	 sa	 nachádzali	 v	
Negevskej	púšti	na	samom	juhu	Izrae-
la,	neďaleko	hranıć	s	Egyptom.	Počas	
pobytu	som	precestoval	celý	Izrael	a	
naprıḱlad	mesto	Jeruzalem	je	naozaj	
silný	 cestovateľský	zážitok.	Navštıv́il	
som	aj	susedný	Egypt	a	Jordánsko.

Už	 dlhodobo	 žiješ	 a	 pracuješ	 vo	
Fínsku.	 Čím	 ti	 táto	 škandinávska	
krajina	učarovala?

Paradoxne	tým,	čo	mi	tam	zo	začiatku	
trochu	vadilo	–	tým	pokojom.	Pokoj-

Pavol	Bakaľár	ml.:	
Na	severe	dobre,	na	severe	zdravo.

Naši rodáci v zahraničí Naši rodáci v zahraničí Naši rodáci v zahraničí Naši rodáci v zahraničí Naši rodáci v zahraničí Naši rodáci v zahraničí 
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nejšı	́ľudia	a	celkový	život	s	podstatne	
menšou	hladinou	stresu.	Najprv	sa	mi	
tu	 zdalo	 všetko	 také	 nejaké	 nudné,	
neskôr	 som	 však	 zistil,	 že	 je	 to	 na	
prospech	veci.	C�o	je	ale	silná	stránka	
Fıńska,	 to	 je	prıŕoda,	ku	ktorej	majú	
domáci	priam	kultový	vzťah.	Oni	sú	s	
prı́rodou	 a	 lesom	 akoby	 mentálne	
zrastenı.́	Lesy	tam	tvoria	75	percent	
územia	krajiny.	A	najmä	na	severe	v	
Laponsku	sa	mi	páči,	lebo	tam	sú	už	aj	
kopce,	na	ktoré	sa	dá	vyliezť.	Je	to	však	
od	 Helsı́nk	 až	 1	 000	 kilometrov.	
Väčšina	územia	Fıńska	sú	totiž	fádne	
roviny.

Na	čo	všetko	sa	treba	v	súvislosti	so	
životom	vo	Fínsku	pripraviť?

Na	zimu,	tmu	a	melanchóliu.

Ako	ti	ide	fínčina?

Ihan	hyvin,	kiitos.	To	znamená,	že	
celkom	dobre.	Kto	chce	s	vlkmi	žiť,	
musı	́s	nimi	vyť.	Je	to	ťažký	jazyk.	
Samozrejme,	 potrebná	 je	 slovná	
zásoba	a	zvyšok	sa	na	vás	nalepı	́z	
počúvania	a	čıt́ania.

Ako	zvládaš	polárne	noci?

Myslıḿ 	si,	že	v	pohode.	Ono	keď	je	
sneh,	všetko	je	svetlejšie,	dokonca	
aj	tma.	Zistil	som,	že	na	tento	úkaz	
sú	výborné	športovanie	a	pohyb.	
A	ak	si	obklopený	pozitıv́ne	nala-
denými	a	usmiatymi	ľuďmi,	je	to	
ďalšie	plus.	Veľa	Fıńov	však	ide	na	
to	 z	 opačnej	 strany	 a	 bojuje	 s	
polárnymi	 nocami	 alkoholom.	
Hlavne	piatky	a	soboty	sú	tu	dosť	
kritické.

Ako	si	sa	dostal	k	práci	za	polár-

nym	 kruhom	 a	 aká	 je	 tam	 tvoja	
náplň	práce?

Od	samého	začiatku	svojho	fungova-
nia	 vo	 Fıńsku	 som	 chcel	 pracovať	 v	
cestovnom	ruchu.	To	sa	mi	aj	splnilo	
tu,	za	polárnym	kruhom.	Najprv	som	
praxoval	v	turistickom	centre,	potom	
som	sa	zamestnal	vo	firme,	ktorá	poži-
čiavala	snežné	skútre.	Tu	sa	aj	začali	
nočné	 výlety	 za	 polárnou	 žiarou	 v	
treskúcom	mraze.	Momentálne	žijem	
a	 pracujem	 v	 meste	 Rovaniemi	 na	
polárnom	kruhu.	Turisti	sem	chodia	
kvôli	 Santa	 Clausovi,	 vozia	 sa	 na	
sobıćh	záprahoch	a	putujú	 za	polár-
nou	žiarou.	Ja	vozıḿ	ľudı	́z	letiska	do	
ubytovacieho	rezortu	a	späť	a	tiež	ich	
sprevádzam	na	snežných	skútroch	po	
miestnych	terénoch.
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Akú	klientelu	máš	v	Rovaniemi?

Z	 celého	 sveta.	 Z	 USA,	 Austrálie,	
Európy	a	najnovšie	aj	z	A� zie.

Ako	 dopadlo	 sprevádzanie	 sloven-
ských	krajanov	vo	Fínsku?

Oslovil	ma	náš	SATUR	a	vyslal	kraja-
nov	zo	Slovenska	sem	na	sever.	Robil	
som	 im	 sprievodcu	 v	 Helsinkách	 a	
Turku.	Musel	som	sa	na	to	pripraviť	a	
myslıḿ 	si,	že	to	dopadlo	fajn.	

Ako	často	chodíš	domov	na	Sloven-
sko?

Väčšinou	počas	dovolenky	dvakrát	do	
roka.	 	Rád	by	som	chodil	aj	častejšie,	
pomáhal	rodičom	doma,	navštevoval	
ďalšie	krajiny	a	stretával	sa	so	starými	
priateľmi.

Na	záver:	Tvoj	nesplnený	cestova-
teľský	sen?

Určite	mám	v	pláne	Japonsko	a	Južnú	
Ameriku.	Ale	existuje	jedno	miesto,	o	
ktorom	niekedy	snıv́am.	Spomıńa	sa	

aj	 v	 Tisıćročnej	 včele	 a	 znie	 hrozne	
lákavo	–	ZANZIBAR.

Paľo,	ďakujem	za	rozhovor	a	nech	ti	to	
s	 tým	Zanzibarom	vyjde.	Veľa	 zdaru	
tam	hore	na	severe.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Pavol	Bakaľár	ml.

Pavlovi	 Tchurı́kovi	 za	 zastrešenie	
projektu	a	tiež	Ing.	Cyrilovi	Kollárovi	
a	 jeho	 pracovnı́kom	 za	 realizáciu	
prestavby.	 Odviedli	 poriadny	 kus	
roboty.	 D� akujem	 tiež	 volejbalistkám	
Ing.	V.	Chovancovej	a	M.	Oravcovej	(vo	
volejbale	známa	pod	menom	Džoily),	
p.	 P.	 Kuchárikovi,	 ako	 aj	 študentom	
gymnázia,	 ktorı́ 	 nám	 tiež	 prišli	
brigádnicky	pomôcť.	

Veľké	 ďakujem	 patrı́	 hlavne	 Mgr.	
Jarovi	Micenkovi,	ktorý	takmer	denne	

Týmto	 svojıḿ	 prıśpevkom	 sa	 chcem	
úprimne	 poďakovať	 všetkým	 priaz-
nivcom	tenisu	a	plážového	volejbalu,	
ktorı	́ tohto	roku	navštıv́ili	náš	mest-
ský	 športový	areál.	Podľa	ich	slov	sa	
cıt́ili	veľmi	prıj́emne	a	náš	areál	sa	im	
veľmi	páčil.	Zároveň	sa	chcem	poďa-
kovať	 aj	 vedeniu	 mesta,	 hlavne	 za	
rekonštrukciu	 plážového	 volejbalo-
vého	ihriska.	D� akujem	teda	primáto-
rovi	 Mgr.	 Jánovi	 Rubisovi,	 ktorý	
projekt	 schválil,	 prednostovi	 Ing.	

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

spôsobili,	že	sa	na	kurtoch	hrať	neda-
lo,	 ten	 počet	 hrajúcich	 tenistov	 či	
volejbalistov	 by	 bol	 ešte	 omnoho	
vyššı́.	 Počasie	 ale	 neovplyvnı́me.	 K	
veľkej	 spokojnosti	 tenistov	 prispelo	
aj	 to,	 že	 si	mohli	 zahrať	už	 aj	 počas	
veľkonočných	 sviatkov.	 Mňa	 ako	
správcu	tešı	́ to,	 že	vedenie	mesta	na	
čelnú	 stranu	 kurtov	 nainštalovalo	
baner	s	 logom	S�portový	areál	mesta	
Giraltovce,	čo	návštevnıḱov	utvrdzuje	
v	tom,	že	tenisové	kurty	boli	a	sú	mest-
ské 	 a	 nie	 nejakého	 tenisového	
súkromného	 klubu.	 Náš	 areál	 tohto	
roku	uzavreli	 poslednı	́ návštevnıći	 z	
Lužian	 26.	 a	 27.	 októbra	 -	 mladá	
sympatická	rodinka	Bulıř́ovcov	s	troj-
mesačnou	Vladkou.	

Keďže	sa	blıž́ia	vianočné	sviatky,	tak	
všetkým	 občanom	 nášho	 mesta	
prajem	 ich	 pohodové	 prežitie	 a	 v	
novom	 roku	 všetkým	 iba	 to	 najcen-
nejšie	–	pevné	zdravıč́ko!!!

Správca	mestských	tenisových	kurtov	
a	plážového	ihriska	Juraj	Molitoris

na	 tejto	 rekonštrukcii	 strávil	 množ-
stvo	svojho	voľného	času.	Odmakal	si	
to	aj	manuálne,	aby	sme	ihrisko	 čıḿ	
skôr	mohli	otvoriť	verejnosti	a	záro-
veň	spustiť	mestskú	Plážovú	volejba-
lovú	 ligu	2019.	 Jaro	 sa	 pri	 slávnost-
nom	otvorenı	́PVL	ukázal	nielen	ako	
výborný	 organizátor,	 ale	 aj	 ako	
skúsený	moderátor.	Obyvatelia	mesta	
môžu	 byť	 iba	 radi,	 že	 takéhoto	
človeka	 v	 Giraltovciach	 máme.	 Jaro,	
patria	ti	môj	obdiv	a	veľká	vďaka!	Tiež	
súhlası́m	 s	 Jarovým	 názorom	 -	 a	
návštevnıći	 areálu	mi	 to	 počas	 celej	
sezóny	 iba	 potvrdzovali	 -	 že	 tento	
areál	 je	 najvhodnejšıḿ	miestom	pre	
detské	 ihriská,	 preliezky,	 šmýkačky,	
hojdačky	atď.	

C�o	 sa	 týka	 tenisových	 kurtov,	 od	 2.	
aprı́ la 	 do	 27. 	 októbra	 2019	 sa	
odohralo	 225	 zápasov	 a	 vystriedalo	
sa	na	nich	dokopy	450	hráčov.	Mnoho	
ďalšıćh	 sa	 vystriedalo	 na	 plážovom	
volejbalovom	ihrisku.	Keďže	celý	máj	
bol	 upršaný	 a	 časté	 letné	 búrky	
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Zo spoločenskej rubriky
Medi	 nových	 občanov	nášho	mesta	 pribudli:	 Sára	 Belyová,	 Viktor	 Juhas,	
Karolıńa	Polčová	a		Tamara	C�onková.

K	najsmutnejšıḿ	chvıľ́am	v	živote	človeka	patrı	́strata	milovanej	osoby.	Navždy	
sme	sa	rozlúčili:	30.10.2019	s	Helenou	Majerovou	(1946)	a	14.11.2019	s	Máriou	
Germekovou	(1965).	

Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:	 Lýdia	 Schwarczová,	 		85	 rokov	 75	 rokov
Margita	Kruľová	a	Anna	Pavúková,	 	Helena	Bobuľová,	Anna	Kľučárová	70	rokov
a	Ján	Sušinka,	 	Juraj	Imrich,	Andrej	Jankuv,	Anna	S�ofranková	a	Andrej	65	rokov
Verčimák	,	 	Eva	Lejková	a	Juraj	Mariňak,	 Ing.	Róbert	Daňko,	60	rokov 55	rokov	
Nadežda	Kostiková,	Albıńa	Kovalčıḱová	a	Ing.	Dušan	Verčimak,	 	Anna	50	rokov
Bakaľarová,	Vladislav	Juha,	Ján	Kurej,	Ing.	Ľubica	Neubauerová		a	Viera	Robová

Pre	vzájomné	manželské	spolužitie	sa	rozhodli:	

Ing.	Jozef	S� tefanıḱ	a	Michaela	Mašlejová,		Ing.	Miroslav	Balčák	a	PaedDr.	Monika	
Trinkovičová																																																																																																							(redakcia)

Padaj	 do	 svojej	 izby	 a	 porozmýšľaj,	
prečo	si	taký	sebecký.	Každý	deň	pracu-
jem	dosť	tvrdo,	aby	som	zarobil,	zapla-
til	splátky,	nasporil	a	ty	chceš,	aby	som	
ti	dával	peniaze	na	takéto	blbosti?

Malý	chlapec	potichu	odišiel	do	svojej	
izby.	 Otec	 si	 sadol,	 no	 chlapcove	
otázky	 ho	 štvali	 ďalej.	 Ako	 sa	 môže	
takto	 pýtať,	 len	 aby	 získal	 nejaké	
peniaze?	Asi	po	hodine	sa	ale	upokojil	
a	začal	premýšľať:	Možno	si	potrebo-
val	 za	 tých	 20	 éčiek	 kúpiť	 niečo,	 čo	
naozaj	 potrebuje,	 možno	 do	 školy...	
Predsa,	nepýta	si	peniaze	často...	

Muž	podišiel	k	synovej	izbe	a	potichu	
otvoril	dvere:	Spíš	už,	synček?

Syn:	Nie,	ocko.	Ešte	som	hore.

Otec:	Rozmýšľal	som.	Vieš,	možno	som	

Otec	prišiel	domov	z	práce	unavený	a	
neskoro.	Zrazu	za	nıḿ	dôjde	jeho	syn	
a	pýta	sa:

Syn:		Ocko,	môžem	sa	ťa	niečo	opýtať?

Otec:		Samozrejme.	Čo	treba?

Syn:			Oci,	koľko	zarobíš	za	hodinu?

Otec:	 (usmeje	 sa)	 Prečo	 to	 chceš	
vedieť?

Syn:	Len	tak.	Prosím,	povedz	mi,	koľko	
zarobíš	za	hodinu?

Otec:	 	Ak	to	teda	musí	byť,	tak	teda	40	
eur.

Syn:		 	Ach!	(sklopı	́hlavu)	Ocko,	môžeš	
mi	teraz,	prosím,	požičiať	20	eur?

Unavený	 otec	 sa	 naštval:	 Chceš	 si	
kúpiť	 ďalšiu	 hlúpu	 hračku	 alebo	
podobný	nezmysel?	Tak	na	to	zabudni.	

Koľko zarábaš za hodinu?
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Ak	zajtra	zomrieme,	firma,	kde	pracu-
jeme,	si	za	nás	ľahko	nájde	náhradu	za	
pár	 dní.	 Ale	 rodina	 a	 priatelia	 budú	
cítiť	stratu	po	celý	život.	

Väčšinou	 venujeme	 oveľa	 viac	 času	
práci	ako	rodine.	Niektoré	veci	v	našich	
životoch	sú	ale	dôležitejšie.	Skúsme	o	
tom	popremýšľať.	

Pekné	a	požehnané	Vianoce	vám	
praje

	Daniel	Lednický

bol	na	teba	pred	chvíľou	trochu	tvrdý.	
Ale	prepáč,	mal	som	ťažký	deň.	Nech	sa	
páči,	tu	máš	20	eur.

Syn:	Och,	 ďakujem	 ti,	 ocko!...	 A	 spod	
vankúša	vytiahol	nejaké	mince.	

Otec:	Prečo	si	chcel	viac	peňazí,	keď	ich	
už	máš	toľko?

Syn	 sa	 usmial:	Pretože	 predtým	 som	
nemal	 dosť.	 Ale	 teraz	 už	 mám.	 Oci,	
mám	tu	40	eur.	Môžem	si	kúpiť	hodinu	
tvojho	času?	Prosím,	príď	zajtra	skôr.	
Chcel	by	som	byť	s	tebou.	

Otcovi	vyhŕkli	slzy.	

Pozývame všetkých dôchodcovPozývame všetkých dôchodcov
na predvianočné posedeniena predvianočné posedenie

 pri kapustnici pri kapustnici

Pozývame všetkých dôchodcov
na predvianočné posedenie

 pri kapustnici

17. 12. 2019 17. 12. 2019 
v Klube dôchodcov v Klube dôchodcov 

o 12.00 hod.o 12.00 hod.

17. 12. 2019 
v Klube dôchodcov 

o 12.00 hod.
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